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Verslag BGB-vergadering 01 december 2018.
Aanwezig: Valentin Noten, Freddy Hendrickx, Andy Franchet, Ivo Jacobs, Marnick
Verbeirens, Bert Geboes, Nick De Groote.
Thema van de vergadering: Evaluatie TDK.
1) Verslag van 06 oktober 2018.
Punt 5: de administratieve kost voor een adreswijziging blijkt een misverstand te zijn, een
adreswijziging blijft dus gratis. Voor de rest werd het verslag van de vergadering van de
raad van bestuur van 10 november 2018 goedgekeurd.
2) Financieel verslag.
Het financieel verslag werd goedgekeurd.
3) Afsluiting boekjaar 2018 BNV en begroting BNV 2019.
Zowel de afsluiting als de begroting werden na enkele wijzigingen goedgekeurd.
4) Nationale wedstrijdleiders.
Er zal op 16/03/2019 een bijeenkomst gehouden worden met de nationale wedstrijdleiders
om hun kennis en betrokkenheid te toetsen.
5) Beker van België.
Het bekerreglement werd door de verantwoordelijke grondig geüpdatet.
De vraag van BC ’t Hoekske Tienen, om de bekerfinale van de BGB-beker te verplaatsen
naar 12/05/2019 werd, na ruggenspraak met de andere kandidaat-finalisten, goedgekeurd.
Er zal tijdens het overlegmoment met de verbonden in januari, gepolst worden of er
eventueel een draagvlak is voor een beker van België voor verbondsploegen.
6) Vragen KBWW.
KBWW vraagt waarom een adresverandering na de invoering van het eID niet meer gratis
gaat zijn.
De kaarthouder licht toe dat dit een misverstand is; ook na de invoering van het eID blijft
een adresverandering gratis.
KBWW vraagt wat precies de link is tussen het EW en de eID.
De link tussen EW en eID zal zijn dat spelers die bvb een kaart hebben bij Aalst en
GEOZ, automatisch terug te vinden zullen zijn in het EW van die verbonden en wel bij de
club waarbij ze zijn aangesloten. Een speler die aangesloten is bij club A in verbond X zal
dus automatisch selecteerbaar zijn in het EW van zijn club. Dat betekent dus ook dat er
geen fysieke lidkaarten meer nodig gaan zijn.
7) Provinciale kampioenschappen.
Er worden tegenwoordig PK’s gespeeld zonder aanvraag bij de BGB. PK’s zijn nationale
inrichtingen, worden toegekend door de BGB en moeten dus steeds aangevraagd worden.
Vanaf volgend seizoen zullen er voor niet aangevraagde PK’s geen rankingpunten en geen
afgevaardigden voor de TDK meer toegekend worden.

8) Vragen over het EW.
Kan bij een dubbele FF het wedstrijdblad afgesloten worden?
Dat kan, een dubbele forfait wordt door het EW aanzien als een gespeelde wedstrijd.
Wat met de individuele rankingpunten van spelers wiens ploeg naderhand een algemeen
forfait krijgt?
Het EW zal in die zin aangepast worden dat spelers hun punten behouden wanneer na
tussenkomst van de administrator de uitslag naderhand aangepast wordt in een
forfaitscore. Er wordt voor de administrator een knop voorzien om de uitslag aan te
passen in een forfaitscore.
9) Selectie Interland.
Vanaf volgende Interland zullen er ook spelers van NLGB afgevaardigd worden.
10) Titel Koninklijke.
In 2019 bestaat de BGB 50 jaar en zal de titel “Koninklijke” aangevraagd worden.
11) Lasermeter.
Er is momenteel geen fabrikant meer van lasermeters. BGB is bezig met een nieuwe
fabrikant en zal de lasermeters in eigen beheer uitbrengen.
12) Volgende vergaderingen
RVB januari: zaterdag 12 januari om 9u in de Welkom Back te Denderhoutem.
Overlegmoment met de verbonden: zaterdag 12 januari om 13u in de Welkom Back te
Denderhoutem.
RVB februari: zaterdag 23 februari om 9u in de Welkom Back te Denderhoutem.
Statutaire vergadering: zaterdag 23 februari om 13u in de Welkom Back te
Denderhoutem.
RVB maart: zaterdag 16 maart om 9u in de Welkom Back te Denderhoutem.
Nationale wedstrijdleiders: zaterdag 16 maart om 13u in de Welkom Back te
Denderhoutem.
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